...nytt Gasfält

Gårdsbaserad biogasproduktion
- ett bidrag till ett bärkraftigt lantbruk
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Biogas är en del av framtidens energiförsörjning. En
inhemsk förnyelsebar energikälla som kan användas
till drivmedel, processenergi, elproduktion och uppvärmning. Dessutom producerar biogasprocessen en
rötrest som kan vara en högkvalitativ gödsel.
Av landets totala biogaspotential finns den största i
lantbrukssektorn. I stort sett allt biologiskt material
kan användas, men bland lantbrukets råvaror används främst gödsel från animalieproduktion restprodukter från växtodling samt energigrödor.
I framtiden kommer biogasproduktion att ha ett stort
ekonomiskt värde för lantbruksföretagen, både genom försäljning och för egen användning. Därtill
kan läggas den högkvalitativa biogödseln som också
har ett ekonomiskt och miljömässigt värde.
Miljöfördelarna med biogasproduktion är många,
några exempel är minskade förluster av kväve till
vatten och luft, reducering av växthusgaser och luftföroreningar och minskad lukt vid användning av
rötad gödsel.
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Matavfall 7%
Avloppsslam 7%

Livsmedelsindustri och
annan Industri 10%

Lantbruk 76%

Fördelningen av den tillgänliga potentialen av inhemska restprodukter som man räknar med är tillgängliga för biogasproduktion (motsvarar 10,6
TWh). Här ingår inte restprodukter från skogen.
Källa: Den svenska biogaspotentialen från inhemska
restprodukter, 2008, www.gasforeningen.se

Biogasproduktion i Sverige
Dagens biogasproduktion sker till stor del på våra
avlopps- och avfallsanläggningar. Men det är
framförallt lantbrukets råvaror som gödsel
och restprodukter som utgör den största potentialen för en framtida biogasproduktion.
I en studie, gjord 2008, bedöms den tillgängliga potentialen för biogas från
råvaror från samhälle och lantbruk
vara ca 10,6 TWh och då står lantbruket för mer än 76 % av denna
potential. I Sverige har biogasteknik
framförallt använts på reningsverk
för att stabilisera slam. Efter
energikrisen på 1970-talet ökade
intresset för att använda biogastekniken för att framställa
förnyelsebar metangas
från andra organiska
material, t ex gödsel
och industriellt
avloppsvatten från
sockerbruk, massafabriker m m. Under
samma period byggdes
inom lantbruket

även flera mindre
gårdsbiogasanläggningar
för rötning av gödsel.
Under 1980-talet
anlades många
anläggningar för att
utvinna biogas från
avfallsdeponier.
Sedan mitten av
1990-talet har
flera anläggningar som
behandlar avfall
från livsmedlesindustrier och
matavfall byggts. Det finns i
dag ca tio gårdsbaserade
anläggningar, men fler planeras och intresset blad lantbrukare är stort. Av de etablerade
gårdsanläggningarna är fyra lokaliserade på skolor (Lövsta på Gotland,
Plönninge i Halland, Ökna i Sörmland och
Sötåsen i Västra Götland). Därutöver finns
19 samrötningsanläggningar där bland annat gödsel
och avfall från samhälle och livsmedelsindustri rötas.
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Förnyelsebar energikälla
Miljöfördelarna med biogasproduktion är många,
några exempel är minskade förluster av kväve till
vatten och luft, reducering av växthusgaser och
minskad lukt vid användning av rötad gödsel.
Ersätter man bensin eller diesel med biogas från
olika restprodukter får man en nästan fullständig
reduktion av växthusgaser. Biogas är ett förnyelsebart bränsle, och koldioxidutsläppen ger inte något
nettobidrag till växthuseffekten.
När bensin eller diesel byts ut mot biogas som producerats från gödsel, minskar koldioxidutsläppen med
180 % visar beräkningar från Lunds Universitet.
När fossilt bränsle byts ut mot förnyelsebart, minskar koldioxidutsläppen omräknat i CO2 -ekvivalenter
med ca 100 %. Förutom detta reduceras kraftigt de
spontana utsläpp av metan och lustgas som sker vid
all gödselhantering. Metan har ca 21 gånger högre
växthuseffekt och lustgas har ca 300 gånger högre
växthuseffekt än koldioxid. Genom att köra gödseln
genom en biogasreaktor minskar utsläppen av dessa
gaser väsentligt, dels under transport och lagring
men även under och efter det att gödseln spridits på
åkern. Omräknat till CO2-ekvivalenter uppnås de
övriga ca 80 % CO2-reduktion.

g CO2-ekvivalenter per KWh drivmedel
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Livscykelemmissioner som baseras på dagens
odlingsförhållanden i mellersta Sverige.
Källa: Pål Börjesson, Lunds Tekniska Högskola, Bioenergi från
jordbruket – en växande resurs, SOU 2007:36

Foto Ingela Löfquist
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Minskade förluster av kväve
I rötningsprocessen mineraliseras en stor del av det
organsikt bundna kvävet och andelen lättillgängligt
kväve ökar. Detta innebär att man får ett effektivare kvävegödselmedel efter rötning, vilket gör att
en större del av kvävet kan utnyttjas av grödan som
gödselns spridits på och risken för kväveutlakning
efter skörd minskar.
Kväveförlusterna genom denitrifikation (omsättning
av nitrat till kvävgas) är väsentligt lägre från rötad
gödsel än från obehandlad gödsel. Vid rötning av
gödsel reduceras innehållet av lätt nedbrytbart kol i
gödseln. När den rötade gödseln tillförs marken förbrukas mindre syre vid nedbrytningen och risken för
denitrifikation minskar.

Så här fungerar en biogasanläggning
Fordonsgas
Säkerhetsventil/Fackling

Värmeproduktion

Luft
Biogas

Elproduktion

Substrat
Biogas

Blandningsbrunn

Rötkammare

Efterrötning

Gödselbrunn

Sönderdelning

Rötrester/biogödsel

Foder och energigrödor
Djurproduktion

Biogas är den gas som bildas när organiskt material
(gödsel, matrester, växter, avloppsvatten, mm) bryts
ned av mikroorganismer i syrefria miljöer. Biogas
består huvudsakligen av metan och koldioxid.
Den vanligaste förekommande processtypen har utvecklats för rötning av flytande material, som slam
och flytgödsel. Rötningen sker kontinuerligt i en
omrörd tank av betong eller stål. Den tid som substratet uppehåller sig i rötkammaren kallas uppehållstid och den bestäms framförallt av hur lätt nedbrytbart substrat som används. Vid rötning av gödsel
är en vanligt förekommande uppehållstid 20 – 25
dagar, d.v.s. behållaren ska rymma 20 – 25 dagars
inmatning av substrat. Vid rötning av mer svårnedbrytbara material ska uppehållstiden vara längre för
att tillräcklig utrötning ska uppnås. För t ex rötning
av energigrödor kan uppehållstiden ligga upp mot
50-60 dagar. För att öka nedbryningshastigheten,
och därmed minska uppehållstiden, kan materialet
förbehandlas genom t ex finfördelning, upphettning

och tillsats av enzymer. Rötningstanken ska normalt
vara fylld, och vid inmatning tappas samma mängd
material ut som det matas in. Det utmatade materialet förs över till en efterrötningstank, en gödselbehållare med gastätt tak, med möjlighet att samla upp
den biogas som produceras i tanken. Där får materialet svalna och gasproduktionen avtar. Ett alternativ kan vara att med exempelvis värmeväxlare kyla
det utmatade materialet och samtidigt värma upp
det inmatade materialet. Vid avkylningen avstannar
gasproduktionen.

• Metaninnehållet i biogasen varierar mellan
50-80 % -beroende på vilket material som rötats
• Metaninnehållet med olika lantbruksprodukter
som råvara ligger i regel mellan 55-60 %
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Biogasråvaror

Biogasrå

Biogasråvaror
I princip kan allt organiskt material rötas, men tekniken passar bäst för material som lätt bryts ner. Råvaror från lantbruket kan vara gödsel, restprodukter
som t.ex. blast och grödor som vall, majs, sockerbetor och spannmål.
Olika typer av organiskt material ger olika utbyte av
metan. Ett material, som har stor andel lätt nedbrytbart organiskt material per mängd torrsubstans, ger
mycket gas. Det praktiska metanutbytet påverkas
även av bland annat rötningsmetod och uppehållstid
i reaktorn.
Genom att kombinera (samröta) olika typer av organiska material kan det totala gasutbytet ökas. Till
exempel ger rötning av bara gödsel inte så höga gasutbyten, men kombineras gödseln med annat energirikare material, som t ex energigrödor eller matavfall, ökar gasutbytet per tillförd mängd torrsubstans
markant.
Animalisk råvara som slakteriavfall och livsmedelsavfall måste hygieniseras före rötning. Detta gäller
också om gödsel från flera gårdar ska användas. Hygieniseringen eleminerar skadliga bakterier i rötresterna.

Lantbruksprodukter

Ts-halt
(% av våtvikt)

Metanproduktion
(m3 metan per ton våtvikt)

Svinflytgödsel

8

18

Nötflytgödsel

9

14

Vall

35

95

Sockerbetor

24

94

Majs

30

95

Vetekärnor

86

370

Matavfall

35

130

Flottyrfett

90

700

Animaliska slaktrester

30

90

Restprodukter från samhället

Källa:
www.biogasportalen.se)

Gasutbyte från olika material vid en viss ts halt. Tabellvärdena är exempel på gasutbytet från olika material och dessa värden kan variera. Några
faktorer som påverkar gasutbytet är processtyp, temperatur, uppehållstid
och finfördelning av materialet. Eftersom det går åt energi för att hålla
temperaturen i processen uppe blir nettoutbytet ca 15-25 % lägre
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Produkter från b
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Användning av biogas

åvaror
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med en eller flera pusselbitar,
liga.

Fordonsbränsle
För att kunna använda gasen till drivmedel krävs att
koldioxiden tas bort från biogasen och man säger
då att biogasen uppgraderas. Den teknik som finns i
dagsläget för att uppgradera biogasen har stora skalfördelar.Tyvärr blir den ofta olönsam vid småskalig
biogasproduktion. Men utveckling är på gång att få
fram teknik även för småskalig uppgradering. Den
kommer bl a att ge möjlighet till att ta fram biogas
för fordonsdrift på ett kostnadseffektivt sätt.
Nylan©

biogasprocessen
gsområden

Den producerade biogasen kan användas på
olika sätt.

Kraftvärme
Att producera kraft + värme är en etablerad teknik
i bl. a. Tyskland och Danmark där man har högre
elpriser än i Sverige. Det kan även vara lönsamt i
Sverige under vissa förutsättningar. I dagsläget kan
biogasproducerad el säljas genom ett s.k. grönt certifikat som ges till el som produceras genom förnyelsebara energikällor. Förutom det vanliga elpriset
betalas för det gröna certifikatet, i januari 2009,
ca 30 öre per kWh. Priset förändras med tillgång och
efterfrågan.
Ungefär 1/3 av energin i den producerade gasen
erhålls som el, resten blir varmvatten som kan
användas för uppvärmning.

Uppvärmning
Tekniken är enkel. Gasen värmer vatten genom en
gaspanna som sen används till uppvärmning. Under
sommaren när behovet av värme är lågt kan det vara
svårt att få avsättning för gasen.

1 m3 okomprimerad metangas motsvarar
ca 1 liter olja eller ca 10 kWh.
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Ekonomi
Varje gård har sina förutsättningar som påverkar
lönsamheten i en eventuell biogasproduktion. Ekonomin är beroende på en rad faktorer, de viktigaste
beskrivs här.
Råvarorna som är tillgängliga på gården har stor
betydelse för vilka gasmängder som kan utvinnas.
En produktion med enbart gödsel är svårare att få
lönsam än om man kan komplettera gödseln med
annat, mer energirikt material, som olika restprodukter eller energigrödor. Kan man dessutom få
betalt för att ta emot vissa restprodukter förbättrar
detta kalkylen avsevärt.
Avsättning av gasen. Den möjliga ersättningen för
biogasen beror på hur den används och vilka energisystem som den eventuellt byter ut. Infrastrukturen
för gas är en viktig faktor för avsättningsmöjligheterna. Ligger produktionsstället i närheten av naturgasledningen finns det möjligheter att uppgradera
biogasen till samma kvalitet som naturgasen och
leverera biogasen genom naturgasledningen. Då har
man en garanterad 100 % avsättning av gasen.
Finns inte närheten till gasnätet är det svårt att hitta avsättning till fordonsdrift eftersom biogasen är
skrymmande och därigenom svår att lagra och transportera. I framtiden kan ett regionalt och lokalt
gasnät vara en möjlighet för att få
avsättning till fordonsbränsle.

Produktion av el och värme kan vara ett alternativ
för gårdar som inte ligger i närheten av en gasledning. Eftersom två tredjedelar av biogasens energi
blir värme vid produktion av el, är möjligheterna att
hitta avsättning för värmen av stor betydelse för den
totala ersättningen för biogasen.
Rötrestens värde påverkar lönsamheten. Genom rötningen får man en gödsel med högre växttillgänglighet på kväve, vilket blir allt mer positivt ju mer priset
på handelsgödsel stiger. Biogasproduktion gör det
också möjligt att öka den totala gödselproduktion
genom att använda annat material som energigrödor
och restprodukter. Detta minskar gårdens behov av
inköpt växtnäring.
Investeringskostnaderna har stor betydelse för lönsamheten. Ett bygge i egen regi kan mycket väl bli
billigare än en ”nyckelfärdig” anläggning, men risken
för tillkommande och oförutsedda kostnader samt
driftstörningar är stor.
Under 2009-2013 finns det öronmärkta pengar för
bidrag till investeringar för biogasproduktion, där råvaran till minst 50% består av gödsel. Det är möjligt
att få bidrag på 30% av investeringskostnaderna i produktions- och förädlingsledet, dock max 1,8 miljoner
kr/företag under 3 år. Det är viktigt att i ett tidigt
stadium av planeringen kontakta den miljömyndighet,
		
som kan komma att beröras av en
			
eventuell anläggning.

asnät

I framtiden kan ett regionalt
och lokalt gasnät vara en
möjlighet för att få avsättning till fordonsbränsle. I
det lokala gasnätet kan flera
gårdsanläggningar kopplas
ihop och transportera gasen
till en gemensam uppgradering. Därifrån skickas gasen
tillbaka i det lokala gasnätet
och ut i det regionala.
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Orötat och rötat
Innehållet i den rötade restprodukten beror på vilka
råvaror man använt i processen. Samma mängd växtnäringsämnen finns kvar efter processen som fanns
i de använda råvarorna. Det är bara en del av det
lättomsättbara kolet som försvinner i form av metan.
Det mer svårnedbrytbara kolet finns kvar efter processen. Det organiska kvävet mineraliseras under
processen och andelen ammoniumkväve ökar.
Används gödsel i processen ändras gödselns egenskaper enligt följande.

• TS-halten sjunker och gödseln blir mer lättflytande.
• pH värdet stiger.
• Det organiska kvävet omsätts och andelen ammoniumkväve (NH4) ökar.
• Innehållet av övriga växtnäringsämnen som t ex
fosfor och kalium påverkas inte av processen.

Plönningeskolans biogasanläggning. I förgrunden:
gastätt efterlager, tankställe och manöverhus.

I bakgrunden: rötkammare och uppgraderingsanläggning. Foto: Lars Hollman

När råvaror som är ”rena” att använda i lantbruket
används, kallas rötresten för biogödsel. Biogödsel från
storskalig biogasproduktion är oftast certifierad för att
säkerställa möjligheten till användning i lantbruket.

pH

Ts%

Tot-N kg/ton

NH4-N kg/ton

P kg/ton

K kg/ton

Orötad svinflyt

7

9,2

8,0

5,0

2,1

4,3

Rötad svinflyt

8,1

6,5

7,6

5,8

2.0

4,3

Tabellen visar ett exempel på svinflytgödselns innehåll före och efter rötning. Vilket innehåll gödseln
får efter rötningen beror bland annat på hur lätt

nedbrytbar gödseln är, vilken process som används
och hur länge gödseln varit i biogasreaktorn.
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Rätt spridning
En biogasprocess ändrar som tidigare nämnts gödselns sammansättning. Gödselns innehåll av ammoniumkväve (NH4) står i jämviktsförhållande med
ammoniak (NH3), som är en flyktig gas. Denna jämvikt påverkas av pH och temperatur, ju högre pH
och ju högre temperatur desto större andel ammoniak bildas. Detta gör att risken för att förlora kväve
genom ammoniakavdunstning är större från rötad
gödsel än från orötad gödsel.
Den rötade gödselns lägre ts-halt gör dock att den
vid spridning sjunker snabbare ner i marken än

orötad gödsel och får snabbt kontakt med markpartiklarna. Ammoniakförlusterna blir på så vis ändå
lägre vid spridning av rötad gödsel än vid spridning
av orötad gödsel (se diagram 2). Det är dock viktigt
att använda rätt teknik och sprida vid rätta väderbetingelser.
För att undvika att gödseln kommer i kontakt med
omgivande luft ska den rötade gödseln spridas med
släpslangsteknik eller med nedmyllningsaggregat.
Det är även viktigt att inte spridning sker under varma och torra väderleksförhållanden då risken är som
störst för ammoniakavdunstning.

60
50

Obehandlad gödsel
Rötad gödsel

40

Ammoniakavdunstning i procent av utspritt ammoniumkväve för orötad och rötad gödsel. Mätningarna är gjorda i maj 2002 och 2003 i vårsäd direkt
efter spridning i växande gröda.

30
20

Källa: Grøn Viden. Markbruk nr 296. 2004
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Foto Anna Hansson
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Rätt täckning
Rötad gödsel bildar inte lika lätt svämtäcke som orötad gödsel. Danska studier visar att upp mot 20 % av
kvävet kan försvinna om den rötade gödseln lagras
utan täckning. Det är därför viktigt att lagringsbehållaren är täckt på något sätt, t ex med tillsats av
halm, lecakulor eller någon typ av fast täckning. Då
kan kväveförlusterna reduceras nästan helt. Det sparade kvävet minskar miljöbelastningen och är bra
för lantbrukarens ekonomi.

Minskad lukt vid hantering
Biogasprocessen bryter ner en rad illaluktande ämnen som finns i gödseln. Under lagring och spridning av rötad gödsel är gödsellukten därför starkt
reducerad jämfört med gödsel som inte är rötad. Det
är framförallt illaluktade flyktiga fettsyror som bryts
ner och blir till metan.
Även det faktum, att rötad gödsel har en lägre ts-halt
än orötad gödsel och tränger ner snabbare i marken
bidrar till att luktolägenheterna är mindre vid spridningen.
Danska studier visar att luktreduceringen beror på
hur länge gödseln uppehåller sig i biogasreaktorn.
Med en uppehållstid på 20 dagar, som är en normal
uppehållstid för gödsel, minskas lukten, mätt i luktenheter, till mer än hälften. Efter spridning är luktkoncentrationen väsentligt lägre när rötad gödsel
sprids jämfört med orötad gödsel.
Foto Håkan Andersson

Rötad gödsel bildar inte svämtäcke lika lätt som
orötad gödsel. Bildas inte ett naturligt svämtäcke
ska lagringsbehållaren täckas i någon form. Med
tillsats av halm , lecakulor eller någon typ av fast
täckning kan förlusterna nästan reduceras helt.
Bilden visar en behållare med ett bra svämtäcke.

Vindriktning

Obehandlad
gödsel

Rötad
gödsel

5 minuter

Sex goda råd för att minska kväveförlusterna
vid hanteringen av rötresterna
1. Lagringsbehållaren ska alltid vara täckt
2. Analysera biogödseln innan spridning så

12 timmar

givan kan anpassas efter växtnäringsinne
hållet
3. Biogödseln bör spridas i grödor med lång
vegetationsperiod eller på grödor med
insådd fånggröda
4. Biogödseln ska brukas ner direkt efter
spridning
5. Biogödseln ska fördelas jämt på marken

Bilden visar en principskiss för hur lukten breder
ut sig efter spridning på en mark med nordvästlig
vindriktning, om gödseln är obehandlad eller rötad.
Efter 12 timmar är lukten nästa borta om man
använder rötad gödsel.
Källa: http://www.lr.dk/planteavl/informationsserier/biogas/reduktion_lugt.htm

6. Undvik spridning när vädret är varmt,
soligt, blåsigt och torrt
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Mer om biogas
Det finns eller är på gång att bildas regionala organisationer på flera håll i Sverige. Dessa organisationer har som syfte att arbeta för en ökad produktion
och användning av biogas. På deras hemsidor finns
information om kontaktpersoner, mer information
om biogas, tips om länkar till andra organisationers
hemsidor m m.

Biogas Syd
www.biogassyd.se

Biogas Väst
www.brgbiogas.se

Biogas Öst
www.energikontor.se

Biogas Mitt
www.biogasmitt.se

Biogas Sydöst
www.energikontorsydost.se
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Biogas Syd, Nordensköldsgatan 17, 211 19 Malmö, tel 046-71 99 47, www.biogassyd.se

